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وحب رسول  ؛ρرسول اهللا  تعالوا إىل هذا املوقف يف التضحية، يف حفظ رسول اهللا، ومحاية
. فقد ضرب سيدنا أبو بكر، وداسوا عليه بأقدامهم، حىت ظنوا أنه مات، فلما أفاق،  ρاهللا 

  أول ما تكلم قال: "ماذا فعل رسول اهللا؟"
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1 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  الم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعيني.رب العاملني والصالة والس احلمَد هللا

  أما بعد، 

  فإخويت يف اهللا ،،،

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال (، وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللاوالذي فلق احلبة 
   .)اا وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئً ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالصً 

  أحبيت يف اهللا ،،،

   .أن يصلح حايل وحالكم، وأن يعفو عين وعنكم) جل جالله (أسأل اهللا كيف حالكم مع اهللا؟

 ،τذا الصحايب اجلليل مع ه ى احلياة يف أجواء السلف، وخصوًصاوما أحل ،مستمرة τلنا يف وقفتنا مع سيدنا أيب بكر ما ز 
، وذكرت عدة مواقف حناول أن ننتهي τذكرنا املواقف يف حياة أيب بكر  وكنا ،ρلهم، وأقرب الناس إىل رسول اهللا وأفض خري الصحابة

  منها يف هذه احللقة إن شاء اهللا عز وجل.

��†Óe�çe_�^Þ‚é‰�íÞ^Ú_�� 

قال لعمر:  ،ρا رسول اهللا مل يتكلم، فلما نكحهابنته حفصة فسكت، و  τض عليه عمر وقفنا مع موقفه يف األمانة، حني َعرَ 
مث تقول له ماذا حدث ويعلل  اة مشاعر الناس، إنك تُغِضب أحدا،لعلك وجدت علّي يف نفسك (انظر اإلحساس مبشاعر الناس، مراع

 قال: نعم. وجدت علّي يف نفسك يف أمر حفصة؟، لك أو أن ترى نفسك) قال له: لعلك

كان يتكلم أنه سيتزوجها، فلما   ρهللا يذكرها، (قال له أنا مسعت النيب  أنين مسعت رسول ا: ما منعين أن أجيبك إالقال
قد ال يتزوجها، وذا أكون أفشيت ِسره، وال أستطيع أن  ρن النيب أل ؛ن النيب تكلم عنهات أنت ما كنت أستطيع أن أقول لك أتكلم

   .ألن لو الرسول تركها كنت تزوجتها) ،أقول لك أنا سأتزوجها أو ال أتزوجها
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2 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  غاية يف األدب واألخالق وحفظ األمانة وإكرام اآلخر ..  !سبحان اهللا العظيم

Γ���ß×Ö�äfuρ�Σ� �

عندما خرج  ،اهلجرة وأعظم مشاهد احلب كانت أثناء. ρحب رسول اهللا  يف احلب: τو بكر لننتقل إىل مواقف متيز فيها أب
عندما مشى مع سيدنا النيب، وحبث عن ظل فوجد صخرًة  ρلرسول قًة يف املواقف، يف موقف اظهر احلب، ظهر حقي ρمع رسول اهللا 
  .اجلس :مث قال، ρس رسول اهللا، وأجل هب حتتها ومسح األرض، وفرش فراًشاقد أظلت، فذ

==JJkÃŽfÿ��îju�ÿh†ÿ�Ê�� �

 ىتقال: نعم. فحلب وجئت باملاء وصببت على اللنب وحتته ح، : هل حتلب لنا؟قال: وخرجت حىت وجدت راعي غنم، قلت
ضبطها بعض الرواة فشرب رسول اهللا حىت  !سبحان اهللا العظيم! فأعطيته فشرب حىت رضيتُ  ρبردت أسفله، مث أتيت رسول اهللا 

  احلب تضحية. هذا هو احلب.. ،، الرسول شرب وسيدنا أبو بكر شبعشبعتُ 

���]�Ùç‰…�àÂ�äÂ^Ê���� �

يا أبا بكر إنا  :أحل أبو بكر يوًما يف الظهور فقال ؛ρاية رسول اهللا فظ رسول اهللا، ومحتعالوا إىل هذا املوقف يف التضحية، يف ح
يف نواحي املسجد، وقام أبو بكر يف الناس خطيًبا ورسول اهللا جالس، وكان أبو بكر  ρيزل يلح عليه حىت ظهر رسول اهللا قليل، فلم 

 نوادي قريش. عا إىل اهللا وإىل رسوله جهرًة يفأول خطيب د

، ووطئ أبو بكر وُضرب ضربًا شديًدا م يف نواحي املسجد ضربًا شديًداأيب بكر وعلى املسلمني يضربو  فثار املشركون على
وجعل يضربه بنعلني خمصوفتني، وحيرفهما  -أدخل أصابعه يف عينني سيدنا أيب بكر–ودنا منه عتبه بن ربيعة، وأدخل أصبعيه يف عينيه 

ورمة، وخده متورم وعيناه ُسّدتا متوجهه تورم فصارت جبهته  يُعرف وجهه من قفاه، (ىت صار الر ذلك على وجه أيب بكر حلوجهه، وأثّ 
  وأنفه فلم يَعد يُعرف وجهه من كثرة الضرب).

َل أبو بكر يف ثوب (ال أحد تـَْيم وجذبوه من شعره، وضربوه وداسوا فيه بأقدامهم، وجاء بنو ، فأجلـَوا املشركني عن أيب بكر، ومحُِ
فدخلوا  ه مات)، فرجعت بنو تيم،عوه يف ثوب ومحلوه يف ثوب) حىت أدخلوه بيته، وال يشكون يف موته (كأنوض ،يستطيع محله

وبنو تيم يكلمون أبا بكر وهو  رجعوا إىل أيب بكر وجعل أبوه أبو قحافة- وقالوا: واهللا لئن قتل أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة،  ،املسجد
  (مغمى عليه طيلة النهار). - يتكلم ال
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3 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

[�]�Ùç‰…�ØÃÊ�]ƒ^Ú�VÙ^Î�HÜ×Ói�^Ú�Ùæ_=� �

(أول كلمة قاهلا: كيف حال  حىت ملا كان آخر النهار أجام، فكان أول ما تكلم قال: ما فعل رسول اهللا؟ فنالوا منه بألسنتهم
فلما خلت به  ،ا أو تسقيه ماءً وه وقالوا ألمه أم اخلري: انظري أن تطعميه شيئً فسبّ  النيب ما حال النيب؟) ؟ يسألونه ما بك يقول هلم:النيب
 يقول هلم: .طمئنوين على النيب يقولون: أنتطب َعل برسول اهللا (ما فَـ  ت عليه، (مب تشعر) جعل يقول: ما فـُعل برسول اهللا،وأحل .

  ).ρطمئنوين على النيب 

£]�±c�†¿Þ]{{{{�{{{{{êÏéÏ£]�g� �

اذهيب إىل أم مجيل (، قال: )واهللا مايل علٌم بصاحبك( :فقالت )،؟ما فعل رسول اهللا(انظر إىل احلب احلقيقي عندما يغلب، 
   ).بنت اخلطاب فاسأليها عنه

  .ρيسأل عن حممد  فخرجت حىت جاءت أم مجيل، فقالت: إن أبا بكر - 
  ]كانت ما زالت ال تريد أن تظهر إسالمها[ .: ما أعرف أبا بكر وال حممًدافقالت - 
  .عن صاحبه حممد، وهو أمرين أن أسألكِ  وهو يسألك ،إن أبا بكر ابين :قالت هلا - 

 .ي معك إىل ابنك فعلتأنا ال أعرف أبا بكر وال حممًدا، إن أحببت أن أمض :قالت - 

  قالت: نعم.  - 

إن قوًما نالوا منك هذا ألهـُْل فسق ( :م مجيل وأعلنت بالصياح، وقالت، فرنت أفمضت معها حىت وجدت أبا بكر صريًعا دنًِفا
   ).ما فعل رسول اهللا؟( ،مل يزد عليها )،ما فعل رسول اهللا؟( :فقال أبو بكر ).اهللا لك وإين أرجو أن ينتقم

  هذه أمك تسمع.  :قالت - 
  .فال شيء عليك منها :قال - 

  .قالت: هو صاحل ساملِ  - 

 .. أين هو؟ )هو؟فأّىن ( :الق - 

  .يف دار األرقم :قالت - 

  .قال: امحلوين إليه - 

  ).طيع؟ويلك أين تذهب وأنت ال تست(: قالت أمه - 

   .قال: هللا علي أن ال أذوق طعاًما وال شرابًا حىت آيت رسول اهللا - 
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4 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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)، امحلوين عند النيب أشوف سيدنا النيب( :يقولهو و ، )قادر قك، كل لقمة أنت غرياشرب شربة ماء، بلل ري( :أمه تقول له
شعره كله سقط، وجهه من الورم ال يُرى، جسمه   ،صاروا ال ميسون شيًئا من شعره إال ويأيت معهمضفائر  كانت له  !سبحان اهللا العظيم

 .ρ: امحلوين إىل رسول اهللا كله تكسر، ومع ذلك يقول

ري من الناحية األخرى، أم مجيل من ناحية وأمه أم اخل[ ،وسكن الناس خرجنا به يتكئ علينا ،فأمهلنا حىت إذا هدأت الرْجل
فأكب  ، مواقف حب، التضحية حبب..آآآه حىت أدخلناه على النيب فأكب عليه فقبله... ]ρشي بينهما حىت وصل إىل النيب وهو مي

  أليب بكر رقًة شديدة. ρورق رسول اهللا  ،كب عليه املسلمونعليه فقبله وأ

Ä�]JJ�==� �

£]�ÝøÒ{{{{{{�{{{{{g� �

   ".طاملا أنك خبري ،س يب شيءلي ،بأيب أنت وأمي": ]كالم احلب امسع[ فقال أبو بكر

ال ( :، فقالفكأن أبا بكر تأمل ألمله ،الرسول رق له رقًة شديدة مبعىن تأمل ألجله ،إذن ليس يب شيء) ،طاملا أنت خبري( :قال له
فادُعها إىل اهللا تعاىل،  وأشار إىل أمه، وأنت مبارك ،رسول اهللا هذه امرأُة بارٌّة بولدها قال: يا). أنا خبري ما دمت أنت خبري يا رسول اهللا

  !سبحان اهللا العظيمعاها لإلسالم فأسلمت يف الس.. فدعا هلا رسول اهللا، ود ،اهللا بك من النار يستنِقذها وادع هلا اهللا عسى أن

هلا سيدنا أبو بكر ال نعرف ماذا نقول عن األخالقيات العالية، وال عن العواطف املتأججة، وال على احرتامه ألمه وإكرامه 
  )رضي اهللا عنك يا سيدنا أبا بكرى حفظه للسر واألمانة... إخل. (ودعائه هلا، وال عل
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5 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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{َوَسُيَجنبـَُها ن قوَل اهللا تعاىل وكما قلنا سابًقا أ ،τاملواقف أبو بكر أما كرمه وجوده ونفقته، فهذا مما ال يُنافس فيه، رجل 
   .τنزل يف أيب بكر  .]18- 17الليل: [ َماَلُه يـَتَـزَكٰى}الِذي يـُْؤِتي  *اْألَتـَْقى 

وقال وهل أنا ومالي  -ضي اهللا عنه-ي بكر، فبكى أبو بكر ما نفعني ماٌل قط مثل ما نفعني مال أب": ρل رسول اهللا قا
  .سبحان اهللا العظيم، ]183/13: مسند أحمد-إسناده صحيح["إال لك يا رسول اهللا

يوم أسلم ويف منزله أربعون ألف درهم، فخرج إىل املدينة يوم اهلجرة  τ: "أسلم أبو بكر قال عنهما رضي اهللا- وعن ابن عمر 
  وما له إال مخسة آالف كل ذلك ينفقه يف الرقاب، والعون على اإلسالم".

ب يف اهللا سبعة كلهم كان يُعذب على اإلسالم، كان يُعذ - ري اهللا عنه– عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: "أعتق أبو بكر
  منهم بالل، وعامر بن ُفهرية، وزنرية، والنهدية وابنتها، وجارية بين مؤمل" كان أي واحد يُعذب يذهب يشرتيه ويعتقه.

ن أباه اعرتض عليه، وقال: يا بين لو تعتق رجال أقوياء يكونون لك، مايل أراك تعتق الضعفاء؟ فقال: إين أريد وجه اهللا، حىت أ
  إخالص.. قمة اإلخالص.

HäÖç‰…æ��]�Ü��kéÏe_==JJJ� �

اليوم أسبق أبا بكر إن  :قلتفأن نتصدق، فوافق ذلك عندي ماًال  ρ"أمرنا رسول اهللا قال:  τوعن عمر بن اخلطاب 
سيدنا أيب بكر وسيدنا عمر، مع احرتام عمر لسيدنا أيب بكر وتوقري  قبل سباق ومنافسة على اخلري من كان دائًما هناك[سبقته يوًما 

 ]. الرسول قال: تصدقوا، فسيدنا عمر يقول: كان يف ذلك الوقت عندي فلوس، فقلت: اليوم أسبق أبا بكرلسيدنا أيب بكر عمر
ما أبقيت ألهلك؟! قلت مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال يا أبا بكر ما أبقيت  :ρفجئت بنصف مالي، فقال رسول اهللا 

  .]3675: سنن الترمذي- صحيححسن [ أبًدا" فقلت ال أسبقه في شيء ورسوله، قال: أبقيت لهم اهللافألهلك؟ 

(انظر.. انظر الكلمة عندما يأيت أبو بكر الصديق بكل ماله، كل ما ميلك) ويذكر أن أبا بكر خرج من  ،!سبحان اهللا العظيم
  مباله كله، مث يرده اهللا عليه أي يرزقه خبري منه. أربع مرات خيرج !!،ماله كله أربع مرات
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6 حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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   إن شاء اهللا، وهو علم أيب بكر. مث نأيت إىل اخلامتة، وختاُمه مسكٌ 

استدل أصحابنا على ِعظم علمه بقوله يف احلديث الثابت  قال النووي يف التهذيب: ،كان أعلم الصحابة مطلًقا  سيدنا أبو بكر
لقاتلتهم  ρناقا كانوا يؤدونه إلى رسول اهللا  لو منعوني عواهللا قاتلن من فرق بين الصالة والزكاة [...]واهللا أليف الصحيحني، 

استدلوا بذلك على أن أبا بكر أعلم الصحابة، ألم كلهم وقفوا عن فهم احلكم يف املسألة  ]1399: صحيح البخاري-[صحيح ا"على منعه
أعلم الناس يف هذه املسألة.. يف كل املسائل  إال هو، مث ظهر هلم مبباحثاته أن قوله هو الصواب، فرجع الصحابة كلهم إىل قوله، كان

قال ابن عمر: أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما" ما أعلم  :ρرسول اهللا "عن ابن عمر أنه ُسئل من كان يفيت الناس يف زمن  إذا.
  غريمها".

  :ومما يدل على سعة علمه

يات واستحضاره لآليات، هو الذي جعله يقف موقُفه يوم وفاة النيب "صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم"،علمه باآل  - 
   .هذا املوقف، ويبني هذا البيان

علمه يف  ]207/5تفسير القرآن: -[صحيح "صدقة وهف نحن معاشر األنبياء ال نورث، ما تركنا": ρعلمه يف قول النيب و  - 
  مرياث اجلدة. 

  .ويعلـّمه، رضي اهللا عنهن ينشره ويدفعه ويقرره وعلمه هذا كا - رضي اهللا عنه-كان أعلم الصحابة 

  إخويت ،،،

مضى بنا احلديث عن سيدنا أيب بكر، وال أرى أنه قد طال، وإمنا حيتاج األمر إىل حلقات أخرى للكالم عن سيدنا أيب بكر، 
  .τلثاين، إىل سيدنا عمر بن اخلطاب ولكننا نكتفي ذا املقدار لننطلق إىل اخلليفة ا

  م...لعلنا نؤجل هذا إىل اللقاء القاد

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


